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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Target setiap pendirian suatu usaha ialah memperoleh keuntungan yang 

optimal. Tercapainya keuntungan yang telah ditentukan menunjukkan suatu 

perusahaan memiliki kinerja yang baik. Untuk laba perusahaan dilihat dalam 

laporan finansial yang telah disusun oleh bagian pembukuan entitas, yaitu laporan 

laba-rugi. Kinerja perusahaan adalah hal pokok yang perlu diperoleh oleh suatu 

perusahaan, sebab hal tersebut merepresentasikan kemampuan perusahaan dalam 

menjalankan dan mendistribusikan aset yang dimilikinya.  

Menurut Harapah (2006), laporan keuangan ialah finalisasi atas sistem 

akuntansi yang bermanfaat dalam mengukur serta menilai kemampuan suatu 

perusahaan. Secara periodik, perusahaan akan menyiapkan laporan keuangan untuk 

pihak yang memiliki kepentingan seperti pihak internal (manajemen), investor, 

pemerintah, dan kreditur. 

Berdasarkan conceptual framework, laporan keuangan memiliki beberapa 

karakteristik kualitatif yaitu fundamental qualities dan enhancing qualities. 

Enhancing qualities terdiri dari comparability, verifiability, timeliness, dan 

understandability. Timeliness merupakan salah satu faktor yang memengaruhi 

pengambilan suatu keputusan. Arti dari timeliness adalah suatu informasi wajib 

disediakan sebelum informasi tersebut kehilangan kapasitas bagi pihak yang 

berkepentingan yang memengaruhi pengambilan keputusan. Dengan adanya 

ketepatan waktu dalam menyediakan laporan finansial, tentu dapat membuktikan 

adanya kewajaran, transparansi, dan efisiensi dalam suatu perusahaan serta dapat 

melindungi investor dan mengurangi risiko bahkan dapat meningkatkan kualitas 

pelaporan keuangan. 

Tata kelola perusahaan ialah konsep yang menggambarkan relasi antar 

partisipan dalam suatu perusahaan yang menunjukkan kemampuan perusahaan. 

Menurut The Indonesia Intitute for Corporate Governance dalam Suprayitno 

(2004), tata kelola perusahaan ialah proses yang dipakai dalam mengelola suatu 

perusahaan untuk menambah nilai stockholders dengan mempertimbangkan 

kepentingan stakeholders untuk jangka waktu yang panjang. Dengan munculnya 
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tata kelola perusahaan diharapkan suatu perusahaan bisa menambah prestasi 

perusahaan dengan mengambil keputusan yang tepat, menjaga efisiensi 

operasional, dan mampu menaikkan pelayanan terhadap stakeholders. 

Karena tata kelola perusahaan dan keterlambatan pelaporan keuangan 

berdampak sangat besar terhadap kinerja keuangan, maka mesti adanya penelitian 

lebih dalam mengenai hal ini agar pengelola perusahaan yang ada di Indonesia 

dapat mengutamakan konsep tata kelola perusahaan serta tepat waktu dalam 

melaporkan finansial dalam mengoperasikan perusahaannya. Dengan begitu, maka 

judul riset ini adalah “Dampak Atribut Tata Kelola Perusahaan dan 

Keterlambatan Pelaporan Keuangan pada Kinerja Keuangan Perusahaan.” 

 

1.2 Urgensi Penelitian 

Aplikasi tata kelola di perusahaan Indonesia pada tahun 1997 masih sangat 

lemah, sehingga untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 1998 diterapkannya 

konsep tata kelola perusahaan yang baik yang sudah disepakati pelaku usaha di 

Indonesia sesuai dengan penandatanganan kesepakatan Letter of Intent (LOI) 

bersama IMF (International Monetary Fund) dalam rangka memulihkan krisis 

ekonomi politik yang salah satu isinya ialah program penyempurnaan pengelolaan 

perusahaan. Prinsip dasar GCG (Good Corporate Governance) berdasarkan OECD 

(Organization for Economic Corporation and Development) ialah kewajaran, 

akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas.  

Meskipun sudah diterapkannya konsep tata kelola perusahaan yang baik 

namun tetap ditemukan banyak perusahaan Indonesia yang melanggarnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa tata kelola di Indonesia hanya sekedar formalitas. 

Berikut kasus pelanggaran atas tata kelola yang terjadi di Indonesia adalah: 

1. PT. Hanson International Tbk tidak menyampaikan kesepakatan pengikatan 

jual beli kavling siap bangun di perumahan Serpong pada 14 Juli 2016. Hal 

ini melanggar prinsip GCG yaitu transparansi. 

2. Pada Oktober 2018, PT. Garuda Indonesia Tbk mulai bekerja sama dengan 

PT. Mahata Aero Teknologi, di mana PT. Mahata Aero Teknologi ini 

berkomitmen akan menanggung seluruh biaya persediaan, pelaksanaan, 

pemasangan, pengoperasian, perawatan, dan pembongkaran serta 
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pemeliharaan dan memperbaiki peralatan layanan konektivitas. PT. Garuda 

Indonesia telah mencatat total kompensasi yang telah disepakati dengan PT. 

Mahata Aero Teknologi sebagai pendapatan padahal PT. Mahata Aero 

Teknologi belum pernah membayar kompensasi tersebut, sehingga pada 

laporan keuangan PT. Garuda Indonesia Tbk tahun 2018 meraih laba sebesar 

US$131,94 juta. Sebenarnya pendapatan atas kompensasi tersebut tidak boleh 

dicatat, dengan begitu, maka keadaan perusahaan yang sebenarnya yaitu 

mengalami kerugian sebesar US$244,95 juta. Hal ini melanggar prinsip GCG 

yaitu kewajaran dan transparansi.  

Dari kasus yang terjadi di Indonesia, kita dapat menyimpulkan bahwa di 

Indonesia ini masih belum menerapkan tata kelola perusahaan secara benar, tata 

kelola berpengaruh secara langsung terhadap kemampuan perusahaan. Menurut 

Daniri  (2002), yang dikutip dari Majalah Swa menyampaikan bahwa esensi dari 

tata kelola yang baik secara ekonomis akan melindungi kelangsungan hidup 

perusahaan, baik melalui pertumbuhan maupun profitabilitas. 

Manfaat adanya pengimplementasian tata kelola yang baik mampu 

mengurangi terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) serta dapat 

meningkatkan kepercayaan investor dan kreditur. Oleh sebab itu, perlunya 

penelitian yang mendesak untuk memperbaiki implementasi pengelolaan usaha 

yang baik di Indonesia yang bisa menambah prestasi perusahaan. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Berikut beberapa pertanyaan atas penelitian ini: 

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

2. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan? 

3. Apakah diversitas dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

6. Apakah kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

7. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 

8. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja keuangan? 
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9. Apakah keterlambatan pelaporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

2. Untuk mengetahui apakah proporsi komisaris independen berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 

3. Untuk mengetahui apakah diversitas dewan komisaris berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

4. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. 

5. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

6. Untuk mengetahui apakah kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

7. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

8. Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. 

9. Untuk mengetahui apakah keterlambatan pelaporan keuangan berpengaruh 

terhadap kinerja keuangan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Riset ini bertujuan untuk membagikan manfaat terhadap pihak yang 

bersangkutan terhadap suatu perusahaan, yaitu: 

1. Bagi investor 

Riset ini menyampaikan informasi tentang bagaimana kinerja suatu 

perusahaan untuk membantu investor dapat menentukan keputusan yang 

benar apakah ingin menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. 
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2. Bagi manajer 

Penelitian ini memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan, apabila 

kinerja perusahaan tidak baik, maka manajer dapat mengambil tindakan 

selanjutnya untuk memperbaiki kinerja perusahaan sedangkan jika kinerja 

perusahaan sudah baik, maka pihak manajer wajib mempertahankan atau 

meningkatkan kinerja yang baik. 

3. Bagi kreditur 

Penelitian ini menyampaikan informasi mengenai kinerja keuangan 

perusahaan, sehingga kreditur bisa menentukan apakah ingin meminjamkan 

uang kepada perusahaan tersebut.  

4. Bagi pemerintah 

Penelitian ini memberikan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan, 

sehingga pemerintah mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar oleh 

suatu perusahaan. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bermaksud untuk menggambarkan secara ringkas isi 

dari setiap bab, yang terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan latar belakang, masalah, pertanyaan riset, tujuan 

serta manfaat dalam penelitian, serta sistematika pembahasan dalam 

pembuatan skripsi ini. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menerangkan filosofi dan perumusan hipotesis dari riset 

sebelumnya yang relevan dengan model penelitian dan perumusan 

hipotesa. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan susunan riset, objek riset, arti operasional variabel, 

metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan uraian mengenai hasil uji data, uraian statistik deskriptif, 

hasil uji outlier, regresi data panel, dan uji hipotesa serta pengkajian atas 

hasil penelitian. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisikan kesimpulan dari riset yang telah diobservasi, 

keterbatasan yang dimiliki peneliti serta saran untuk membantu peneliti 

selanjutnya.  
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